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datum 13-8-2021
dossiercode    20210813-12-27371

Project: Bestemmingsplan Kerkplein 25-27 te Egmond Binnen
Gemeente: Bergen (NH.)
Aanvrager: N.A. Bos
Organisatie: BugelHajema Adviseurs

Geachte heer/mevrouw N.A. Bos,

Voor het plan Bestemmingsplan Kerkplein 25-27 te Egmond Binnenheeft u advies aangevraagd in het kader van de watertoets op 
www.dewatertoets.nl. Met de gegevens die u heeft opgegeven is bepaald dat het plan een beperkte invloed heeft op de waterhuishouding.
Hierdoor kan de korte procedureworden gevolgd voor de watertoets.

Dit betekent dat de beperkte invloed van het plan op de waterhuishouding kan worden ondervangen met standaard maatregelen. Deze
maatregelen vindt u in het onderstaande wateradvies dat u in de ruimtelijke onderbouwing van het plan kunt verwerken. U hoeft dan verder
geen contact met ons op te nemen met betrekking tot de watertoets. Mochten er desondanks vragen zijn dan kunt u op onze watertoetspagina
een link vinden naar de gebiedsindeling van onze regioadviseurs en rechtstreeks contact opnemen met één van hen. (
https://www.hhnk.nl/watertoets/) U kunt ook met ons algemene nummer bellen (072-582 8282) en vragen naar de regioadviseur voor de
gemeente waarin uw plan zich bevindt.

Wij hebben uw aanvraag als een melding ontvangen en zullen deze archiveren. Tijdens de formele overlegprocedures (art 3.1.1 of art 5.1.1)
van uw plan zal het waterschap een controle doen of de conclusies ten aanzien van de wateraspecten kloppen. Indien u tijdens de ter inzage
termijn van uw plan niets van ons hoort, gaan wij akkoord met het plan en kunt u deze email beschouwen als ons formele wateradvies. Indien
wij wel willen/moeten reageren, zullen wij contact met u opnemen.

LET OP:Dit formulier en het watertoetsproces is geen aanvraag voor een Watervergunning. Onze conclusie en wateradvies mogen alleen
gebruikt worden tijdens de (ruimtelijke) planvormingfase. U dient zelf na te gaan welke vergunningen nodig zijn om het plan te realiseren.
Bij het waterschap dient u wellicht een Watervergunning aan te vragen of een melding te maken in het kader van vergunningverlening. Meer
informatie over de Watervergunning vindt u op https://www.hhnk.nl/vergunningen.

Met vriendelijke groet,

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250
1700 AG HEERHUGOWAARD

T 072 582 8282
F 072 582 7010
E post@hhnk.nl
W www.hhnk.nl

Wateradvies korte procedure
Via de Digitale Watertoets (www.dewatertoets.nl) is aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gevraagd een reactie te geven op
het plan Bestemmingsplan Kerkplein 25-27 te Egmond Binnenin het kader van de watertoets. In dit advies staan de maatregelen die
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier adviseert om wateroverlast te voorkomen en het water in de sloten schoon te houden. Op
basis van de door de aanvrager/initiatiefnemer ingevoerde gegevens heeft het hoogheemraadschap een aantal opmerkingen. Daarnaast is er



een aantal aspecten die wij graag in de uitwerking van het plan verwerkt willen zien.

Beleid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft samen met haar partners haar waterbeleid op lange termijn (Deltavisie) en op
middellange termijn (Waterprogramma 2016-2021) opgesteld. In het Waterprogramma 2016-2021 (voorheen waterbeheersplan) zijn de
programma's en beheerstaken van het hoogheemraadschap opgenomen met de programmering en uitvoering van het waterbeheer. Het
programma is nodig om het beheersgebied klimaatbestendig te maken, toegespitst op de thema s waterveiligheid, wateroverlast, watertekort,
schoon en gezond water en crisisbeheersing. Door het veranderende klimaat wordt het waterbeheer steeds complexer. Alleen door slim
samen te werken is integraal en doelmatig waterbeheer mogelijk. Bij de ontwikkeling van het Waterprogramma is hieraan invulling gegeven
door middel van een partnerproces en de ontwikkeling van gezamenlijke bouwstenen.

Daarnaast beschikt het Hoogheemraadschap over een verordening: de Keur 2016. Hierin staan de geboden en verboden die betrekking
hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in of
nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels die u op onze website kunt vinden (https://www.hhnk.nl/keur/).

Verharding en compenserende maatregelen
Uit uw gegevens blijkt dat er geen / slechts in zeer beperkte mate sprake is van een toename van de verharding. Omdat dit een dermate klein
gevolg heeft voor de waterhuishoudkundige situatie hoeven er geen compenserende maatregelen uitgevoerd te worden.

Waterkwaliteit en riolering

U heeft aangegeven dat er binnen het plan geen sprake is van activiteiten die als gevolg kunnen hebben dat vervuild hemelwater naar het
oppervlaktewater afstroomt. Het hemelwater kan dus als schoon worden beschouwd. Het is daarom niet doelmatig om het af te voeren naar
de rioolwaterzuiveringsinrichting (RWZI). Dit betekent dat we voor de nieuwe ontwikkeling adviseren om een gescheiden stelsel aan te
leggen.

Wij adviseren om met het oog op de waterkwaliteit het gebruik van uitloogbare materialen zoals koper, lood en zink zoveel mogelijk te
voorkomen.

Tot Slot
De initiatiefnemer van het plan is zelf verantwoordelijk voor de regeling, financiering en de realisatie van alle maatregelen die voortvloeien
uit het plan. Mocht de inhoud van het plan wijzigen, dan verzoeken wij u vriendelijk ons een geactualiseerde versie toe te sturen. Ook
ontvangen wij graag een exemplaar van het definitieve en goedgekeurde plan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks vragen zijn, dan kunt u contact opnemen via 072
- 582 8282 en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente.

www.dewatertoets.nl
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Beste N.A. Bos, 

Op 13 augustus heeft u namens BugelHajema Adviseurs de digitale watertoets doorlopen voor de 
ontwikkeling Bestemmingsplan Kerkplein 25-27 te Egmond Binnen (Corsanummer 21.0913782). Het 
plan behelst een complete herinrichting, bouw van appartementen inclusief het slopen van de 
aanwezige kerk. 
Aan de hand van een aantal vragen in de digitale watertoets is naar voren gekomen dat de korte 
procedure hier van toepassing is. Bij het hoogheemraadschap controleren we regelmatig of de 
ingevulde informatie voldoende toereikend is ten aanzien van het planvoornemen. 
Bij het nalezen van de ingevulde antwoorden, is het opgevallen dat bij de aanvullende vragen (korte 
procedure) 'Hoe wordt in het plan het afvalwater en het hemelwater behandeld?' niet verder meer is 
beantwoord. Heeft u daarvoor een motivatie? Op het planvoornemen voor de herinrichting van het 
aangeduide terrein, heb ik nog een aanvullende opmerking met bijhorend advies. 

Binnen het plangebied zeer veel verharding aanwezig en er komt nog ca. 500 m2 verharding bij. Het 
hemelwater komt als gevolg van de verharding, versneld tot afstroming en dit leidt bij hevige neerslag 
periodiek tot wateroverlast. Omgaan met hemelwater gaat volgens de volgorde vasthouden waar het 
valt – bergen (en infiltratie) en pas als laatste afvoeren (via HWA overloop naar het 
oppervlaktewater). Gezien de recente gebeurtenissen in deze omgeving met hevige regenval, is een 
juiste inrichting van groot belang om wateroverlast zoveel als mogelijk te beperken.  
Gezien het feit dat de hele planlocatie vrijwel helemaal op de schop gaat, is dit voor de komende 
decennia dé gelegenheid om in het kader van Ruimtelijke Adaptatie (op basis van de doorlopen 
klimaatstresstest) een duurzame, robuuste en toekomstbestendige inrichting met een plus
(aanvullende maatregelen) te realiseren. Niet alleen HHNK, maar ook de gemeente en andere 
initiatiefnemers zijn verantwoordelijk om daar invulling aan te geven. Met in acht neming van dat feit, 
doe ik hierbij een appèl op die verantwoordelijkheid! 
Kunt u ervoor zorgdragen dat bij de herinrichting voldoende rekening wordt gehouden met het 
realiseren van maatregelen voor het bergen van hemelwater? De inzet is om dit primair te laten 
infiltreren alvorens er naar open water afgevoerd zal worden. 

Door in het bestemmingsplan in de Regels bij de relevante bestemmingen o.a. Verkeer, Wonen en Tuin 
in de omschrijving waterhuishouding, waterberging en infiltratie op te nemen, wordt in ieder geval 
mogelijk gemaakt om bij zowel de aanleg als naderhand maatregelen ten behoeve van de 
waterhuishouding te treffen. Op dit punt wordt het voor nu en in de toekomst mogelijk gemaakt om in 
te kunnen spelen op ruimtelijke maatregelen ten aanzien van verbeteringen voor de waterhuishouding.
Het hoogheemraadschap wil naast het inzien van het bestemmingsplan (in het kader van het 
vooroverleg conform artikel 3.1.1. Bro) betrokken blijven voor advies over de inpassing bij de 
uitwerking en detaillering van dit plan en de bijpassende maatregelen voor de waterhuishouding. 

Mocht u naar aanleiding van deze e-mail nog vragen hebben, dan verneem ik het graag. 

Hiermee vertrouw ik er op u van een passend aanvullend advies te hebben voorzien. 



�

Met vriendelijke groet,  

F.M. (Femke) Veerman 
Regioadviseur

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier  
Afdeling Watersystemen, Cluster Kennis & Ontwikkeling 

Stationsweg 136, 1703 WC te Heerhugowaard 
Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard 
t. (072)58 27 259 
m. +31 13109561 
e. f.veerman@hhnk.nl
w. www.hhnk.nl

P Is het echt nodig om deze e-mail te printen? Denk Groen!

��

�

Deze e-mail geldt alleen als formeel besluit als dat specifiek benoemd is in de mail of in de bijlage daarbij. 
Heeft u een formeel besluit nodig of twijfelt u over de rechtsgeldigheid van deze mail, neem dan telefonisch contact met ons op of kijk op 
onze website.�

���
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1 Inleiding 
 
De Rooms-Katholieke kerk aan het Kerkplein in Egmond-Binnen gaat per 1 
september 2019 sluiten. Voor de kerk en de bijgebouwen worden de 
herontwikkelingsmogelijkheden onderzocht. 
 
In deze quickscan worden de mogelijk aanwezige natuurwaarden gepresenteerd 
en de eventuele effecten van de werkzaamheden getoetst aan de 
natuurwetgeving. 
 

 
Luchtfoto met daarop de ligging van de locatie 
 
Groot Eco Advies heeft in opdracht van d parochie Bron van Levend Water op 12 
juni 2019 een veldbezoek afgelegd om de situatie ter plaatse te beoordelen. In deze 
rapportage worden de resultaten van het veldbezoek weergegeven en de 
eventuele effecten van de ruimtelijke ontwikkeling getoetst aan de 
natuurwetgeving. 
 

Toetsing Wet natuurbescherming 
De toetsing in het kader van de Wet natuurbescherming heeft concreet de 
volgende twee oogmerken: 

 Aannemelijk maken dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-
gebied niet worden aangetast. Het begrip 
worden gerelateerd aan de instandhoudings-doelstellingen voor het 
gebied: ze hebben te maken met de ecologische functies. 

 Aannemelijk maken dat een verslechtering van de kwaliteit van de 
natuurlijke habitats en de habitats van soorten, dan wel de verstoring van 
soorten, niet optreedt. 
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De Wet natuurbescherming beschermt ook een aantal aangewezen dier- en 
plantensoorten. Bij ruimtelijke ingrepen dient te worden beoordeeld of er sprake 
is van negatieve effecten op beschermde dier- en plantensoorten.  

 

Toetsing NNN en weidevogelleefgebied 
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangend netwerk van (inter-) 
nationaal belangrijke, duurzaam te behouden ecosystemen. Voormalig 
staatssecretaris Dijksma introduceerde in 2014 de term NatuurNetwerk Nederland 
(NNN) om de term 'Ecologische Hoofdstructuur' (EHS) te vervangen.  
De NNN-

staan. De toetsing heeft als oogmerk:  
 Aannemelijk te maken dat geen significant negatief effect optreedt op deze 

kenmerken. Belangrijke criteria waar deze toetsing op toespitst zijn 
NNN-gebied. 
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2 Natuurwetgeving en -beleid 
Per 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming in werking getreden. In deze wet 
zijn de oude Boswet, Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet 
samengevoegd tot één natuurwet. 
 
Uitgangspunt van de wet is dat geen schade mag worden gedaan aan beschermde 
dieren of planten, tenzij dit nadrukkelijk is toegestaan. In de praktijk betekent dit 
dat bij een ruimtelijke ingreep of voorgenomen activiteit bekeken moet worden of 
er sprake is van effecten of beschermde dieren en planten (soortenbescherming) 
en in bepaalde gevallen op natuurgebieden (gebiedsbescherming). 
 
Gebiedsbescherming 
Ligt een locatie waar een ruimtelijke ingreep of voorgenomen activiteit plaats vindt 
in of in de buurt van een Natura 2000 gebied, dan is een toetsing in het kader van 
de Wet natuurbescherming nodig. Afhankelijk van de aard van de activiteit en de 
te beschermen waarden van (het) betreffende Natura 2000-gebied(en) dient 
beoordeeld te worden of en welke effecten er (mogelijk) aanwezig zijn. 
 
Soortbescherming 
Om te bepalen of een ontheffing nodig is of dat er gebruik kan worden gemaakt 
van een vrijstelling wordt het stappenschema op pagina 7 doorlopen. 
 
Met de Wet natuurbescherming is de bevoegdheid voor het verlenen van 
ontheffingen en vrijstellingen in principe bij de provincie komen te liggen. 
Ook gemeenten hebben een belangrijke rol bij de uitvoering van de Wet 
natuurbescherming. Is er sprake van een locatie gebonden activiteit met gevolgen 
voor wettelijk beschermde dier- en plantensoorten, moet ofwel een natuurtoets 
deel uitmaken van de procedure bij het verkrijgen van een omgevingsvergunning, 
ofwel er wordt voorafgaand aan de activiteit apart een ontheffing aangevraagd. 
Het is aan de gemeente om te beoordelen of de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning volledig is, of dat de aanvrager apart ontheffing heeft 
aangevraagd. De provincie geeft op grond van de inhoudelijke toetsing al dan niet 
een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) af.  
 
Beschermingsregimes 
De Wet natuurbescherming kent drie beschermingsregimes: 
1. Soorten van de Vogelrichtlijn; 
2. Soorten van de Habitatrichtlijn, het verdrag van Bern en het verdrag van Bonn; 
3. Andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd worden. 
 Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten 
voor vrijstelling of ontheffing van de verboden. Alle vogels zijn beschermd. 
Daarnaast zijn ongeveer 230 andere soorten beschermd. 
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  Stroomschema soortenbescherming 
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Om af te wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet 
aan drie criteria te worden voldaan: 
1. Er is geen andere bevredigende oplossing voor de handeling; 
2. Tegenover de afwijking van het verbod moet een in de wet genoemd belang 

staan; 
3. De ingreep mag geen afbreuk doen aan de instandhouding van de soort. 

 

Vrijstelling regelgeving 
Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij 
handelingen met gevolgen voor beschermde dier- en plantensoorten. In de wet zijn 
vormen van vrijstelling opgenomen, zoals de gedragscode, een programmatische 
aanpak of via de provinciale verordening. 
 
Verbodsbepalingen 
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3 Werkwijze 
De aanwezige natuurwaarden zijn in beeld gebracht door middel van een 
bronnenstudie en een veldbezoek. 
 

Bureaustudie 
Voor de bureaustudie is gebruik gemaakt van landelijke, provinciale en (waar 
mogelijk) regionale bronnen met betrekking tot de verspreiding van beschermde 
planten en diersoorten. 
 

Veldonderzoek 
Het veldbezoek is op 12 juni 2019 door J. Groot uitgevoerd.  
De weersomstandigheden tijdens het bezoek waren goed: zonnig en 20 graden 
boven nul.  
Het veldbezoek was verkennend van aard, waarbij op basis van de summiere 
resultaten van de bureaustudie en de aanwezige terreintypen het voorkomen van 
beschermde planten en diersoorten is vastgesteld, of op basis van jarenlange 
velddeskundigheid is ingeschat. 
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4 Beschermde soorten en 
effectbeoordeling 
 

4.1 Flora 
Op de locatie zijn geen beschermde plantensoorten waargenomen. Voor 
beschermde plantensoorten zijn geen geschikte groeiplaatsen aangetroffen. 
 

4.2 Vogels 
Het gebouw is geschikt voor de jaarrond beschermde Gierzwaluw. Er zijn enkele 
geschikte plekken om in te vliegen aanwezig. Rond de kerk zijn woningen aanwezig 
waar Gierzwaluwen verblijven. Dit werd tijdens het veldbezoek vastgesteld. 
  

 
Geschikte beplating 
 
Voor de Huismus zijn de platte daken ongeschikt. In de directe omgeving zijn 
geschikte woningen aanwezig, waar, gezien de aanwezigheid van Huismussen, 
nesten onder de dakpannen aanwezig zijn. 
 
De beplanting op de locatie is niet geschikt voor jaarrond beschermde roofvogels 
als Buizerd, Sperwer en Ransuil.  
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4.3 Amfibieën, reptielen en vissen 
Voor amfibieën, reptielen en vissen zijn de gebouwen ongeschikt om te verblijven. 
 

4.4 Zoogdieren 
Het kerkgebouw is geschikt als verblijfplaats van vleermuizen als Gewone 
dwergvleermuis en Laatvlieger. Ze kunnen verblijven onder het dak, achter de 
betimmering of in de muren, waar zij kunnen komen via de betimmering of 
ontstane gaten. De voor Gierzwaluw geschikte invliegopeningen zijn ook geschikt 
voor vleermuizen. 
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In de directe omgeving is veel geschikt foerageergebied aanwezig. Effecten op 
vleermuizen zijn daarmee niet uit te sluiten. Rond het gebouw is beplanting 
aanwezig, wat geschikt is als foerageergebied voor vleermuizen.  
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Voor marterachtigen zijn de gebouwen en het kleine oppervlak groen ongeschikt 
om te verblijven.  Bovendien wordt de locatie omringd door woningbouw. In de 
omgeving veel geschikter biotoop voor deze soorten aanwezig.  
 

4.5 Ongewervelden 
Het gebouw is ongeschikt voor ongewervelden als beschermde vlinders en libellen. 
Geschikt biotoop ontbreekt voor deze kritische soorten.  
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5 Gebiedsbescherming 
Het plangebied ligt op 150 meter van het Natura 2000-gebied Noordhollands 
Duinreservaat en delen van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS). Gezien 
de ligging ten opzichte van het Natura 2000-gebied zijn negatieve effecten niet op 
voorhand uit te sluiten. Op basis van de aard van de herontwikkeling zal een nadere 
toetsing voor het onderdeel gebiedsbescherming van de wet natuurbescherming 
plaats moeten vinden. 
 
Op 650 meter afstand liggen delen van weidevogelleefgebied.  
 
Het NatuurNetwerk Nederland en het beleid in het kader van 
weidevogelleefgebied kent geen externe werking. Gezien de aard van de 
werkzaamheden en de bufferde werking van de omgeving zijn effecten echter op 
NatuurNetwerk Nederland en het weidevogelleefgebied op voorhand uit te sluiten. 
 

 
Ligging van Natura 2000-gebied (rood) ten opzichte van de locatie  
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Ligging van NatuurNetwerk Nederland (rood) ten opzichte van de locatie  
 

 
Ligging van weidevogelleefgebied (rood) ten opzichte van de locatie  
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6 Conclusies 
Beschermde soorten 
Op basis van deze quickscan wordt geconstateerd dat het gebouw potenties 
herbergt voor de jaarrond beschermde Gierzwaluw en vleermuizen. Voor andere 
beschermde soorten zijn geen potenties aanwezig. Door middel van gericht 
veldonderzoek kan worden vastgesteld of de genoemde soorten al dan niet 
aanwezig zijn. 
 

Gebiedsbescherming 
Gebiedsbescherming in het kader Natura 2000 is afhankelijk van de aard van de 
herbestemming mogelijk aan de orde.  
  

Aanbevelingen 
 Onderzoek naar vleermuizen uitvoeren (5 bezoeken in periode half mei- 1 

oktober conform het vleermuisprotocol 2017) 
 Onderzoek naar Gierzwaluw uitvoeren (3 bezoeken in de periode 1 juni-15 

juli). 
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1 Inleiding 
 
Aan het Kerkplein in Egmond Binnen krijgt de RK-Kerk Sint Albertus een nieuwe 
bestemming,  

 
In 2019 is een quickscan Wet natuurbescherming uitgevoerd (Groot Eco Advies, 
2019). In deze quickscan is geconstateerd dat er mogelijk beschermde soorten in 
het pand aanwezig zijn. Daarom is een inventariserend onderzoek naar 
beschermde soorten noodzakelijk. 
Te onderzoeken soorten zijn: 

• Gierzwaluw. 

• Vleermuizen. 

 
SKA Projectmanagement B.V. heeft aan Groot Eco Advies opdracht verleend tot 
uitvoering van de inventarisatie.  
 

 
Luchtfoto met daarop de ligging van de locatie.  
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2 Methode en veldbezoeken 
 
Voor de inventarisatie is zoveel mogelijk gewerkt volgens de soortinventarisatie-
protocollen in het kader van de Wet natuurbescherming (versie juli 2017) van het 
Netwerk Groene Bureaus (Netwerk Groene Bureaus, 2017). Waar een 
soortinventarisatieprotocol ontbreekt, is gebruik gemaakt van andere gangbare of 
voorgeschreven inventarisatiemethodes. Dit is bij de betreffende soortgroep 
aangegeven. 
 

2.1 Gierzwaluw 
Het doel van het onderzoek was het inzicht verkrijgen in de aan- of afwezigheid van 
de Gierzwaluw, eventuele aantallen en verspreiding. Het is uitgevoerd volgens de 
Soortinventarisatieprotocollen in het kader van de Wet natuurbescherming (versie 
juli 2017). 
 
Veldbezoeken 
In de periode 1 juni -15 juli 2022 zijn drie bezoeken aan het onderzoeksgebied 
afgelegd, waarvan een tussen 20 juni en 7 juli, wanneer in de nesten jongen 
aanwezig zijn. 
 

Ronde Datum Bezoektijden Bewolking Wind Temp 

1 01-06-2022 19.50-22.10 half 2 13 

2 11-06-2022 20.00-22.20 licht 2 19 

3 23-06-2022 20.00-22.20 onbewolkt 1 25 
Tabel met bezoekgegevens 

 

2.2 Vleermuizen 
Het doel van het onderzoek was om de aanwezigheid en verspreiding van 
vleermuizen in het plangebied in kaart te brengen. Het onderzoek is uitgevoerd 
volgens het protocol voor vleermuisinventarisaties, zoals dat is opgesteld door het 
Vleermuisvakberaad (Vleermuisvakberaad Netwerk Groene Bureaus, 2021). 
Voorafgaand aan het veldwerk en op basis van de quickscan is nagegaan welke 
vleermuissoorten redelijkerwijs of mogelijk te verwachten zijn binnen het 
onderzoeksgebied. Bekende verspreidingsgegevens en de aanwezigheid van 
voorkeurshabitat binnen het plangebied en de directe omgeving zijn hierbij 
betrokken. 
 
Veldbezoeken 
Door te zoeken naar verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebieden zijn de 
gebiedsfuncties voor de aanwezige vleermuissoorten in kaart gebracht. Het 
feitelijke terreingebruik door vleermuizen is ’s nachts onderzocht door middel van 
surveilleren en posten met gebruik van batdetector om eventuele verblijfplaatsen 

vast te stellen. Tijdens alle veldbezoeken is daarnaast gekeken naar het 
terreingebruik van vleermuizen in en rond het plangebied. Men moet dan 
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denken aan het in kaart brengen van eventuele vliegroutes en foerageergebieden. 
In onderstaande tabel zijn de bezoekdata, -tijden en weersomstandigheden 
weergegeven.  
 

Ronde Datum Bezoektijden Bewolking Wind Temp 

1 03-08-2021 00.00-02.00 bewolkt 1 16 

2 15-08-2021 22.00-00.00 half 1 22 

3 16-08-2021 00.00-02.00 half 1 21 

4 27-09-2021 21.30-23.30 onbewolkt 3 16 

5 09-02-2022  n.v.t n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

6 16-05-2022 03.45-05.45 half 2 15 

 17-05-2022 03.45-05.45 bewolkt 2 13 

7 20-05-2022 21.35-23.35 bewolkt 1 18 

 21-05-2022 21.35-23.35 bewolkt 1 15 

8 22-06-2022 22.00-00.10 licht 1 22 

 23-06-2022 22.00-00.10 licht 1 25 
Tabel met bezoekgegevens 
 

Ronde 1 en 3 betroffen nachtrondes, waarbij in de nacht met behulp van 
batdetector, verrekijker en zaklamp onderzoek is gedaan naar zwermende dieren 
in het kader van een massawinterverblijf. 
 

In de winterperiode 2021-2022 zijn op 9 februari de kerk en pastorie van binnen 
gecontroleerd op de aanwezigheid van overwinterende vleermuizen.  
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3 Resultaten 
 

3.1 Gierzwaluw 
 
01 juni 2022 
Tijdens deze avondronde werden geen Gierzwaluwen invliegen in de kerk en 
bijgebouwen waargenomen. Invliegen gebeurde wel in een huizenblok aan de 
westzijde van de kerk. Boven de aangrenzende wijk waren zo’n 15 Gierzwaluwen 
actief.l 
 
11 juni 2022 
Op deze avond was het beeld gelijk aan die van het vorige bezoek. Invliegen in kerk 
en bijgebouwen vond niet plaats. 
 
23 juni 2022 
Ook deze laatste ronde werd geen invliegen waargenomen. Wederom werd wel 
ingevlogen bij het huizenblok aan de westzijde. Aantallen waren vergelijkbaar met 
de vorige rondes. 
 

3.2 Vleermuizen 
 
03 augustus 2021 
Tijdens deze nacht waren enkele Gewone dwergvleermuizen rond de kerk actief. 
Er werd gefoerageerd aan de voorzijde van de kerk. Zwermgedrag in het kader van 
massawinterverblijf werd niet vastgesteld.  
 
15 en 16 augustus 2021 
De start van dit bezoek was gericht op het vaststellen van paaractiviteit van 
Gewone en Ruige dwergvleermuis. Wederom werd regelmatig aan de voorzijde 
van de kerk gefoerageerd door Gewone dwergvleermuizen. Tweemaal werd een 
Ruige dwergvleermuis overvliegend waargenomen. Na middernacht werd gestart 
met het middernachtzwermonderzoek. Tijdens dit bezoek werd geen 
middernachtzwermen vastgesteld. Er was nog slechts sprake van beperkte 
activiteit. Er werd slechts door een enkele Gewone dwergvleermuis nog 
kortstondig gefoerageerd. 
 
27 september 2021 
Ook tijdens deze ronde foerageerde een Gewone dwergvleermuis langdurig aan de 
voorzijde van de kerk. Op andere plekken werden slechts af en toe overvliegende 
of kort foeragerende Gewone dwergvleermuizen gehoord. Een paarplaats van de 
ruige dwergvleermuis werd aan de zijde van de pastorie vastgesteld. Dit exemplaar 
werd gehoord vanuit een van de stootvoegen aan de zuidzijde van de pastorie. 
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09 februari 2022 
Tijdens een relatief koude periode is de kerk en de bijgebouwen visueel 
gecontroleerd op de aanwezigheid van overwinterende vleermuizen. Tijdens de 
inspectie bleek dat de kerk zelf weinig tot geen potenties heeft voor vleermuizen. 
De bijgebouwen zijn wel potentieel geschikt voor vleermuizen om te verblijven, 
maar niet geschikt als winterverblijfplaats. 
 
16 en 17 mei 2022 
Tijdens deze ochtendrondes werd op twee plekken twee invliegende Gewone 
dwergvleermuizen waargenomen. Rond de kerk werd regelmatig gefoerageerd 
door Gewone dwergvleermuizen. Kortstondig was een foeragerende Ruige 
dwergvleermuis aanwezig.  
 
20 en 21 mei 2022 
De ronde werd gericht op de Laatvlieger uitgevoerd. Deze soort werd echter niet 
waargenomen. Uitvliegen werd ook niet vastgesteld bij de twee 
zomerverblijfplaatsen van de Gewone dwergvleermuis, die op 16 en 17 mei werden 
aangetroffen. Klaarblijkelijk gaat het om tijdelijke zomerverblijfplaatsen van (een) 
solitair(e) mannetje(s). De enige soort die werd vastgesteld is de Gewone 
dwergvleermuis, waarvan enkele exemplaren gedurende langere tijd foerageerden 
rond de bomen aan de noordzijde. 
 
22 en 23 juni 2022 
Tijdens deze avond werd geen uitvliegen vastgesteld. Wel waren weer Gewone 
dwergvleermuizen foeragerend actief. Eenmaal werd een overvliegende 
Laatvlieger gezien.  
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4 Conclusies 
 

• Van de Gierzwaluw zijn geen invliegende exemplaren vastgesteld. 

• Van de Ruige dwergvleermuis is in het najaar 2021 een paarplaats vastgesteld. 

• Van de Gewone dwergvleermuis werden in 2022 twee (tijdelijke) 
zomerverblijfplaatsen vastgesteld. Deze waren een aantal dagen en een maand 
later niet meer in gebruik. 

• Aan de noordzijde van de kerk werd frequent gefoerageerd. Het gaat hier 
echter niet om essentieel foerageergebied. Het betreft een smalle aanplant en 
een aantal hoge bomen, die deel uitmaken van een groter foerageergebied. 
  

 
Gebiedsfuncties vleermuizen.  

Groen: foerageergebied 

Stip: verblijfplaats. RD = Ruige dwergvleermuis, GD = Gewone dwergvleermuis  

• In verband met de aanwezigheid van bovengenoemde verblijfplaatsen dient 
een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming te worden 
aangevraagd. Hiervoor dient een activiteitenplan met mitigerende en 
compenserende maatregelen als tijdelijke vleermuiskasten (mitigatie) en 
inmetsel vleermuiskasten (compensatie) te worden opgesteld.  
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1 Inleiding 

In opdracht van SKA projectmanagement is een onderzoek uitgevoerd naar de stikstofdepositie 
ten gevolge van het in gebruik hebben van een appartementengebouw aan het Kerkplein te 
Egmond Binnen.  
 
SKA is voornemens een bestaande kerk te slopen en hier een appartementengebouw met 56 
seniorenwoningen te realiseren. Het vigerende bestemmingsplan “Kernen Egmond” staat de 
geplande wijziging niet toe. Derhalve moet het bestaande bestemmingsplan aangepast worden. 
In het kader van de bestemmingsplanprocedure is dit stikstofdepositie-onderzoek uitgevoerd 
 
Ten behoeve van het gebruik van het nieuwe appartementengebouw is een stikstofdepositie 
onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke gevolgen op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in 
de omgeving als gevolg van het gebruik van het gebouw. Het meest nabijgelegen Natura 2000-
gebied is Noordhollands Duinreservaat op circa 150 meter afstand.  
 
In figuur 1 is de ligging van het plangebied weergegeven.  
 

 
Figuur 1.1 Ligging plangebied ten opzichte van de omgeving 
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1.1 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het wettelijk kader weergegeven. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de 
voorgenomen activiteiten en bijbehorende stikstofemissies. Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten 
en conclusie. 
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2 Wettelijk Kader 

Binnen de Europese Unie zijn de belangrijkste leefgebieden van de meest bedreigde en 
waardevolle soorten en habitattypen aangewezen als Natura 2000-gebied. Deze Natura 2000-
gebieden moeten samen een Europees ecologisch netwerk vormen om de achteruitgang van de 
biodiversiteit te keren. De juridische basis voor dit netwerk zijn de Europese Vogel- en 
Habitatrichtlijnen, die in Nederland zijn vertaald in de Wet natuurbescherming (Wnb). Per gebied 
zijn voor de soorten en habitattypen instandhoudingsdoelstellingen bepaald. Dit kunnen 
behouds- of uitbreidings/verbeteringsdoelstellingen zijn. Het is verplicht om plannen en 
projecten te beoordelen op de gevolgen voor Natura 2000-gebieden. Voor projecten geldt een 
vergunningsplicht als het project een significant gevolg kan hebben op een Nederlands Natura 
2000-gebied (art. 2.7 lid 2, Wnb). Bij vaststelling van plannen moet het bevoegd gezag rekening 
houden met de gevolgen van het plan voor Natura 2000-gebieden (art. 2.7 lid 1, Wnb). 

2.1 Ontwikkelingen 

PAS vernietigd 
Met het vernietigen van het PAS door de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 20191 dient 
nu voor ieder plan of project te worden beoordeeld of het plan of project significante gevolgen 
kan hebben op een Natura 2000-gebied. 
 
Mogelijkheden 
Om vergunningverlening weer op gang te krijgen voor projecten waarbij mogelijk sprake is van 
(significante) gevolgen op Natura 2000-gebieden hebben het ministerie van LNV en de provincies 
beleidsregels vastgesteld2. Deze beleidsregels kunnen per provincie verschillen. In die 
beleidsregels zijn verschillende kaders opgenomen waarbinnen een vergunning te verkrijgen is, 
zoals voorwaarden voor extern salderen (en verleasen). Daarnaast zijn er nog meer 
mogelijkheden om activiteiten mogelijk te maken. Dit zijn onder andere het bijstellen van de 
invoergegevens, de ecologische voortoets een passende beoordeling en de zogenoemde ADC-
toets. 
 
Voor plannen of projecten geldt dat in een oriënterende fase onderzocht dient te worden of de 
ontwikkeling een significant (negatief) gevolg op het betreffende Natura 2000-gebied kan 
hebben. Indien na onderzoek dit op voorhand niet kan worden uitgesloten, dan dient meer 
gedetailleerd in kaart te worden gebracht wat de effecten van de activiteit kunnen zijn. Deze 
analyse heet een ‘passende beoordeling’. Wanneer uit deze passende beoordeling alsnog de 
zekerheid wordt verkregen dat de activiteit geen significant gevolg heeft, staat de Wet 
natuurbescherming besluitvorming (voor wat betreft gebiedsbescherming) niet in de weg.  
 
Bovenstaande mogelijkheden zijn weergegeven in . Onderstaande een uitleg: 

• Intern salderen 
In recente jurisprudentie3 is gebleken dat er geen sprake is van een vergunningplicht bij 
intern salderen. 

 
1 ECLI:NL:RVS:2019:1603, d.d 29 mei 2019 
2 https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/vergunningen-en-toestemmingsbesluiten/provinciale-
beleidsregels-intern-en-extern-salderen/ 
3 ECLI:NL:RVS:2021:71, d.d. 20 januari 2021 
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• M.e.r.-plicht voor plannen 
Er is niet altijd sprake van een m.e.r.-plicht voor plannen bij het opstellen van een 
passende beoordeling4. Er is geen sprake van een plan-m.e.r.-plicht voor de volgende 2 
categorieën van plannen. 
1. Dit betreft plannen waarbij de gemeente het bevoegd gezag is, ze slechts het 

gebruik bepalen van kleine gebieden en via een plan-m.e.r.-beoordeling 
aangetoond moet zijn dat er geen aanzienlijke milieueffecten plaatsvinden. 

2. Dit betreft plannen met enkel kleine wijzigingen en waarvoor eveneens aangetoond 
is dat er geen aanzienlijke milieueffecten plaatsvinden. 

Voor beide categorieën van plannen geldt dat, naast de plan-m.e.r.-beoordeling, het 
bevoegd gezag in het planbesluit moet verwerken dat er geen m.e.r.-procedure wordt 
gevolgd. 

 

 
Figuur 2-1: Stroomschema stikstofdepositie 

  

 
4 20e tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, d.d. 18 december 2020 – Stb. 2020, 528 



Onderzoek stikstofdepositie 
Woningbouw Egmond Binnen 
projectnummer 0466641.100 
11 maart 2022  
SKA Beheer B.V. 

 
 
 
 

Blad 5 van 8 

 

AERIUS Calculator 
De stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied kan berekend worden met behulp van het 
verplicht te gebruiken rekenprogramma AERIUS Calculator (2021)5. Van elk te berekenen situatie 
wordt een model gemaakt met invoergegevens waarmee vervolgens de berekening wordt 
uitgevoerd. Het rekenprogramma bepaalt zelf de rekenpunten op de Nederlandse Natura 2000-
gebieden. Indien noodzakelijk kan op buitenlandse Natura-2000 gebieden handmatig een 
rekenpunt worden neergelegd. De bijdrage aan de stikstofdepositie in de omliggende Natura 
2000-gebieden wordt berekend ter plaatse van stikstofgevoelige habitats. 
 
Wijziging van de Wet natuurbescherming 
Op 18 juni 2021 is in het Staatsblad het Besluit6 tot vaststelling van het tijdstip van 
inwerkingtreding van artikel I van de Wet van 10 maart 2021 tot wijziging van de Wet 
natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering) en artikel I van 
het Besluit van 14 juni 2021 tot wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur 
(stikstofreductie en natuurverbetering) gepubliceerd. In het besluit wordt als tijdstip van 
inwerkingtreding van de genoemde artikelen 1 juli 2021 genoemd. In deze artikelen is onder 
andere een vrijstelling opgenomen voor activiteiten van de bouwsector zoals omschreven in 
artikel 2.5 van het Besluit. Het gaat om het bouwen of slopen van een bouwwerk en om het 
aanleggen, veranderen of verwijderen van een werk en alle daarmee samenhangeden 
activiteiten. Volgens de nota van toelichting kan voor het bestemmingsplan voor het onderdeel 
van de bouwactiviteiten verwezen worden naar het feit dat er al een beoordeling door de 
wetgever heeft plaatsgevonden die een partiële vrijstelling van het project heeft vastgesteld7. 
Om deze reden is de realisatiefase van het plan niet in beeld gebracht. 
 
Raad van State uitspraak ViA15 
Naar aanleiding van de (tussen) uitspraak van de Raad van State van 20 januari 20218 heeft de 
minister op 9 juli een brief naar de kamer verzonden9. Hierin staat vermeld dat er een 
afstandscriterium gaat gelden van 25 kilometer voor alle sectoren voor 
stikstofdepositieberekeningen. 
Ondertussen is de nieuwe AERIUS versie (2021) online gekomen. Hierin is dit nieuwe 

afstandscriterium voor alle sectoren geregeld.  

 
5 Artikel 2.1 lid 1 Regeling natuurbescherming. 
6 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-288.html 
7 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-287.html. 
8 ECLI:NL:RVS:2021:105, d.d. 20 januari 2021 
9 ‘Vervolgacties naar aanleiding van het eindrapport van het Adviescollege Meten Berekenen Stikstof’, d.d. 9 juli 2021 
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3 Uitgangspunten 

In dit onderzoek wordt bekeken of het in gebruik hebben van het appartementengebouw 
negatieve gevolge heeft op de omringende Natura 2000-gebieden.  
 
De beoogde activiteit betreft de sloop van de kerk en de realisatie van 56 appartementen. De 
appartementen worden zonder gasaansluiting opgeleverd en kennen derhalve in de gebruiksfase 
geen directe stikstofemissie. Voor de beoogde gebruiksfase is derhalve alleen gekeken naar de 
emissie als gevolg van verkeersbewegingen. 
 
De in dit onderzoek gehanteerde uitgangspunten voor deze activiteiten zijn in de volgende 
paragrafen verder uitgewerkt. 

3.1 Referentiesituatie 

De kerk is gerealiseerd in 1965, het Natura 2000-gebied Noordhollands Duinreservaat is 
aangewezen in 2004. Hiermee heeft de kerk in de huidige situatie emissierechten op het gebied 
en mag de emissie van de kerk gebruikt worden ter referentie.  
 
Gasverbruik 
In de huidige situatie staat er een kerk en een pastorie op de locatie van de appartementen. De 
kerk wordt verwarmd met hetelucht roosters. Hiervoor heeft de kerk een G120 ketel met een 
vermogen van 160 kW en een gasverbruik van 18 m3 gas per uur. Gemiddeld over een heel jaar 
was de ketel gedurende 12 uur per dag in gebruik. Dit resulteert in een gasverbruik van 78.840 
m3 gas per jaar. Uitgaande van een rookgasdebiet van 9 Nm3/ m3 aardgas10 en een emissiefactor 
van 70 mg/Nm3, conform de emissie-eisen uit het Activiteitenbesluit bedraagt de emissie 49,7 kg 
NOx per jaar. Dit is gemodelleerd als een puntbron sector wonen en werken, subsector kantoren 
en winkels met een uitstoothoogte van 11 meter.  
 
Verkeersbewegingen 
Hoewel er in de referentiesituatie wel verkeersbewegingen van en naar de kerk plaatsvinden, zijn 
deze worst-case niet bij het onderzoek betrokken. Indien er reeds zonder de verkeersbewegingen 
in de referentiesituatie geen sprake is van een toename van de stikstofdepositie op de 
omliggende Natura 2000-gebieden, dan zal dat met de verkeersbewegingen zeker niet het geval 
zijn. 

3.2 Gebruiksfase 

De gebruiksfase zal plaatsvinden vanaf 2024. Dit jaartal is dan ook als rekenjaar gehanteerd. Er 
zullen 56 seniorenwoningen worden gerealiseerd. De gemeente Bergen hanteert haar eigen 
parkeernormen zoals vastgelegd in de Nota parkeernomen 2020. De woningen vallen in de 
wooncategorie ‘huur, appartement midden/goedkoop (inclusief sociale huur). Voor het gebied 
‘rest bebouwde kom, weinig stedelijk’ gaat de gemeente Bergen uit van het gemiddelde van de 
opgenomen parkeerkencijfers van het CROW. Worst-case is in dit onderzoek uitgegaan van de 
maximale waarde uit het CROW. 

 
10 Instructie gegevensinvoer AERIUS Calculator 2020 
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Op basis van de bovenstaande uitgangspunten bedraagt de verkeersgeneratie 4,5 bewegingen 
per woning per dag, dit komt neer op 252 bewegingen in totaal per dag. Conform de CROW is er 
uitgegaan van 0,02 vrachtvoertuigbewegingen per (werkdag) etmaal per woning. Worst-case zijn 
de vrachtvoertuigen allemaal als zwaar vrachtverkeer en per weekdagetmaal gemodelleerd. 
 
De wegen zijn gemodelleerd als lijnbron, sectorgroep; Wegverkeer, sector; Binnen de bebouwde 
kom. 
 
In de berekening is ervan uitgegaan dat het verkeer zicht als volgt verdeelt: 50% gebruikt de weg 
naar Heiloo, 25% gaat via de Sint Adelbertusweg naar de N512 en 25% gaat via de Kerklaan en de 
Herenweg naar de N512. Hierbij zijn de verkeersbewegingen steeds naar boven afgerond. Het 
verkeer is meegenomen tot het is opgenomen in het heersende verkeersbeeld, dat is bij de 
kruising met de N512 of bij de kruising met Het Malevoort. De wegen zijn gemodelleerd als 
lijnbron, sector; wegverkeer, subsector; binnen de bebouwde kom. Voor het wegvak binnen het 
plangebied (parkeren) geldt dat is rekening gehouden met manoeuvreren ten gevolge van 
parkeren (100% stagnatie). Hierdoor wordt voor dit wegvak gerekend met de hoogst mogelijk 
vastgestelde emissiefactoren (stagnerend stadsverkeer). 
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4 Resultaten en conclusie 

In opdracht van SKA vastgoedmanagement is een onderzoek uitgevoerd naar de stikstofdepositie 
ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging ten behoeve van het gebruik van 56 
seniorenappartementen te Egmond Binnen. Hierbij is rekening gehouden met alle stikstof 
emitterende activiteiten als gevolg van de ontwikkeling die het plan mogelijk maakt. 

4.1 Resultaat 

De bijdrage van de gebruiksfase aan de stikstofdepositie op de omliggende Natura 2000-
gebieden is berekend ter plaatse van voor stikstof gevoelige habitats. Uit deze berekeningen met 
AERIUS Calculator versie 2021 volgt dat er in de gebruiksfase na intern salderen geen toename is 
van de stikstofdepositie op voor stikstof gevoelige Natura 2000-gebieden.  

4.2 Conclusie 

Zoals omschreven in het wettelijk kader is de realisatiefase vrijgesteld van beoordeling. Deze fase 
is dan ook buiten beschouwing gelaten in dit onderzoek. De maximaal berekende toename van 
de stikstofdepositie op omliggende Natura 2000-gebieden bedraagt niet meer dan 0,00 
mol/ha/jaar tijdens de gebruiksfase. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het plan geen 
significante effecten heeft op omliggende Natura 2000-gebieden. Het aspect stikstofdepositie 
vormt dan ook geen belemmering in de planvorming. 
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Bijlage 1 AERIUS bijlage gebruiksfase 

Kenmerk: RTSR6YniEiUd 
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Calculator.Deberekeningisuitgevoerdbinnen

stikstofgevoeligeNatura2000-gebieden,op
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leefgebiedendieaangewezenzijninhetkadervande

Wetnatuurbescherming,gekoppeldaaneen

aangewezensoort,ofnogonbekendmaarmogelijkwel

relevant,enwaartevenssprakeisvaneenoverbelaste
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Overzicht

Samenvattingsituaties

Resultaten

Detailgegevensperemissiebron
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bijbehorendeleeswijzer.Dezeleeswijzerenoverige
documentatieisteraadplegenvia:
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Contactgegevens
Rechtspersoon SKA

Inrichtingslocatie Kerkplein27,

1935EWEgmondBinnen

Activiteit
Omschrijving RealisatiewoningbouwEgmondBinnen

Toelichting VerschilberekeninggebruiksfaseEgmondBinnen

Berekening
AERIUSkenmerk RTSR6YniEiUd

Datumberekening 14maart2022,10:43

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

Referentie-Referentie 2024 - 49,7kg/j

Gebruiksfase-Beoogd 2024 1,9kg/j 30,1kg/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

Referentie-Referentie
1.819,81mol/ha/j 6124192

Noordhollands

Duinreservaat

Gebruiksfase-Beoogd
1.819,76mol/ha/j 6124192

Noordhollands

Duinreservaat

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 0,00ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) 13,90ha

Grootstetoenamevandepositie 0,00mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie 0,06mol/ha/j

Projectberekening

2/7RTSR6YniEiUd (14 maart 2022)



Gebruiksfase(Beoogd),rekenjaar2024

Emissiebronnen EmissieNH3 EmissieNOx

 Verkeersnetwerk 1,9kg/j 30,1kg/j

Projectberekening
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Referentie(Referentie),rekenjaar2024

Emissiebronnen EmissieNH3 EmissieNOx

1 WonenenWerken|Kantorenenwinkels|Gasverbruik - 49,7kg/j

Projectberekening
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Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Nietbepaald

500m
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ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"Gebruiksfase"

(Beoogd)incl.salderinge/oreferentie

Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Totaal 13,90 1.819,62 0,00 0,00 13,90 0,06

Pergebied Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Noordhollands

Duinreservaat

(87)

13,90 1.819,62 0,00 0,00 13,90 0,06
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Referentie,Rekenjaar2024

1 WonenenWerken|Kantorenenwinkels

Naam Gasverbruik
Locatie 105322,512175
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie StandaardPro�el

Industrie

Uittreedhoogte 11,0m
Warmteinhoud 0,014MW

NOx 49,7kg/j

Disclaimer

Hoewelverstrektegegevenskunnendienenteronderbouwingvaneenvergunningaanvraag,

kunnenergeenrechtenaanwordenontleend.DeeigenaarvanAERIUSaanvaardtgeen

aansprakelijkheidvoordeinhoudvandedoordegebruikeraangebodeninformatie.

BovenstaandegegevenszijnenkelbruikbaartotereennieuweversievanAERIUSbeschikbaar

is.AERIUSiseengeregistreerdhandelsmerkinEuropa.Allerechtendienietexplicietworden

verleend,zijnvoorbehouden.

Rekenbasis

Dezeberekeningistotstandgekomenopbasisvan:

AERIUSversie 2021.0.4_20220217_5a8b67b7c6

Databaseversie 2021.0.4_5a8b67b7c6

Voormeerinformatieoverdegebruiktemethodiekendatazie:

https://www.aerius.nl/
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1 Inleiding 

In opdracht van SKA Projectmanagement B.V. heeft BügelHajema Adviseurs een akoestisch onder-

zoek uitgevoerd naar geluidsbelasting op de te realiseren woningen in het kader van het Bestem-

mingsplan Kerkplein Egmond-Binnen in de gemeente Bergen. De Wet geluidhinder beschouwt een 

woning als een geluidsgevoelig gebouw. Daarom dient er een toetsing plaats te vinden aan de eisen 

uit de Wet geluidhinder.  

 

Een akoestisch onderzoek is op grond van de Wet geluidhinder noodzakelijk wanneer een geluidsge-

voelig gebouw gelegen is binnen een door deze wet aangewezen geluidszone. De nieuw te realiseren 

woningen bevinden zich binnen de geluidszone van de provinciale weg N512. 

 

Doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidsbelasting op de gevel van de woningen en deze 

te toetsen aan de Wet geluidhinder. Toetsing van de karakteristieke geluidwering voor het vaststellen 

van de binnenwaarde van de woningen valt buiten het kader van dit onderzoek. 

 

Het akoestisch onderzoek heeft plaatsgevonden overeenkomstig het “Reken- en meetvoorschrift 

geluid 2012” (RMG 2012). 

De resultaten van het akoestisch onderzoek zijn opgenomen in de voorliggende rapportage. 

 

 



 

  
Akoestisch onderzoek wegverkeer Bestemmingsplan Woningbouw Kerkplein Egmond-Binnen - 27 juli 2021 
 

4 

2 Situatie 

Het initiatief heeft betrekking op de locatie gelegen aan het Kerkplein in Egmond-Binnen in de ge-

meente Bergen. Voor deze locatie worden plannen voorbereid waarbij de realisatie van een aantal 

woningen mogelijk wordt gemaakt. De volgende afbeelding geeft de voorgenomen situering van de 

te realiseren woningen weer. In bijlage 3 is het ontwerp opgenomen. 

 

 
Figuur 1. Locatie woningen in rood weergegeven 
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3 Wet geluidhinder 

In de Wet geluidhinder (Wgh) dient met betrekking tot de geluidsbelasting van een (spoor)weg de LAeq 

over alle perioden van 07.00-19.00 uur, van 19.00-23.00 uur en van 23.00-07.00 uur te worden be-

paald. De Lden is de logaritmisch gemiddelde waarde van de berekende geluidsbelasting in genoemde 

dag-, avond- en nachtperiode, waarbij gebruik wordt gemaakt van een ‘energetische’ middeling. Een 

en ander volgens de formule: 

 

 

 

De Wet geluidhinder geeft uitsluitend grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels 

van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen. 

 

De definitie van een gevel luidt: 

‘De bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of onderwijsgebouw scheidt van de bui-

tenlucht, daaronder begrepen het dak, met uitzondering van een constructie zonder te openen delen 

en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het ver-

schil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB’. 

 

De berekende geluidsniveaus worden afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal, waarbij een 

halve eenheid wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde even getal zoals aangegeven in artikel 1.3.1 

van het RMG 2012. 

3.1 Wegverkeerslawaai 

3.1.1 Zones 

De Wgh richt zich wat betreft wegverkeerslawaai op de zogenaamde zoneringsplichtige wegen. In 

principe zijn alle wegen zoneringsplichtig behalve: 

- wegen die deel uitmaken van een woonerf (art. 74.2a); 

- wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (art. 74. 2b). 

 

Langs zoneringsplichtige wegen is een geluidszone gelegen waarvan de breedte wordt bepaald door 

het aantal rijstroken alsmede de ligging in stedelijk of buitenstedelijk gebied conform artikel 74 van 

de Wgh. Indien wordt gebouwd binnen de geluidszone, verplicht de Wgh door middel van akoestisch 

onderzoek aandacht te besteden aan de geluidssituatie. 

 

Het stedelijk gebied wordt gedefinieerd als: 

‘Het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de toepassing van hoofdstukken VI (zones langs wegen) en VII (zones 

langs spoorwegen) voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en 
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verkeerstekens 1990, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone 

langs die autoweg of autosnelweg.’ 

 

Het buitenstedelijk gebied wordt gedefinieerd als: 

‘Het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor de toepassing van hoofdstukken VI (zones langs wegen) en VII (zones 

langs spoorwegen) voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en 

verkeerstekens 1990, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg of 

autosnelweg.’ 

 

In onderstaande tabel zijn de zonebreedtes opgenomen. 

 

Tabel 1. Zonebreedtes wegverkeer 

Aard gebied Aantal rijstroken Zonebreedte ter weerszijden van de weg 

stedelijk 1 of 2 200 m 

 3 of meer 350 m 

buitenstedelijk 1 of 2 250 m 

 3 of 4 400 m 

 5 of meer 600 m 

 

De in de nabijheid van het plangebied gelegen N512 kent ter plaatse een maximum snelheid van 60 

km/uur en is gelegen in binnenstedelijk gebied. Deze weg heeft derhalve een zone van 200 m. De te 

realiseren geluidsgevoelige bebouwing ligt binnen de zone van deze weg en er dient daarom akoes-

tisch onderzoek plaats te vinden. 

De overige in de nabijheid van de woningen gelegen wegen kennen een maximum snelheid van 30 

km/uur en daarmee geen zone in de zin van de Wgh. Deze wegen zijn als zodanig uitgevoerd en ken-

nen een lage verkeersintensiteit. Akoestisch onderzoek naar deze wegen op grond van een goede 

ruimtelijke ordening is daarom niet nodig. 

3.1.2 Normstelling en ontheffing 

Behoudens situaties waarbij door Gedeputeerde Staten of Burgemeester en Wethouders een hogere 

waarde is vastgesteld, geldt voor geluidsgevoelige objecten binnen een zone een ten hoogste toe-

laatbare waarde van 48 dB als geluidsbelasting op de gevel. Bij het voorbereiden van een plan dat 

geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op grond behorende bij een zone, dienen Burgemeester en 

Wethouders een akoestisch onderzoek in te stellen. 

 

Indien nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen worden blootgesteld aan een geluidsbelasting hoger 

dan 48 dB, is het noodzakelijk dat een verzoek tot het mogen toestaan van een hogere waarde wordt 

ingediend. De maximale ontheffingsgrenswaarde voor nog te realiseren geluidsgevoelige bebouwing 

gelegen in buitenstedelijk gebied bedraagt 53 dB. In stedelijk gebied bedraagt deze waarde 63 dB. De 

locatie is in stedelijk gebied gelegen. 

 

Bij een eventuele ontheffing moeten de mogelijkheden tot het treffen van maatregelen worden on-

derzocht en afgewogen. Bij de afweging van de te treffen maatregelen moet rekening worden ge-

houden met de noodzaak van een veilige verkeersafwikkeling. Ook moet rekening worden gehouden 

met de inpasbaarheid van de maatregelen in het landschap en de kosten van de maatregelen. Bo-
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vendien moeten te plaatsen geluidsbeperkende voorzieningen voldoende doelmatig zijn (art. 110a lid 

5 Wgh). 

3.1.3 Binnenwaarde 

Indien geen of onvoldoende maatregelen ter beperking van de gevelbelasting (kunnen) worden ge-

troffen, dient het binnenklimaat te worden beschermd. De geluidwering van de uitwendige schei-

dingsconstructie dient hierop te zijn afgestemd. Voor geluidsgevoelige bebouwing is dit geregeld in 

het Bouwbesluit. De karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie die de 

scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en de buitenlucht moet, ter beperking van geluidhinder in 

het verblijfsgebied, ten minste gelijk zijn aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die uitwendi-

ge scheidingsconstructie en 33 dB. 

3.1.4 Dove gevels 

Gevels die geen te openen delen bevatten, zijn niet geluidsgevoelig en worden dove gevels genoemd. 

Voor dergelijke gevels hoeft geen hogere waarde te worden vastgesteld. Wel moet bij de bouw de 

geluidwering van de gevels zodanig zijn dat de wettelijke maximale binnenwaarden worden geres-

pecteerd. 

3.1.5 Aftrek artikel 110g 

Met het oog op de verwachting dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal af-

nemen door technische ontwikkelingen en aanscherping van typekeuringen, mag een aftrek worden 

gehanteerd op de berekende geluidsbelastingen alvorens deze aan de wettelijke grenswaarden wor-

den getoetst (art. 110g Wgh). De aftrek bedraagt: 

- Voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur 

of hoger is geldt een aftrek van: 

- 4 dB voor situaties met een geluidsbelasting van 57 dB zonder aftrek volgens art. 110g Wgh; 

- 3 dB voor situaties met een geluidsbelasting van 56 dB zonder aftrek volgens art. 110g Wgh; 

- 2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting. 

- Voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen lager is 

dan 70 km/uur geldt een aftrek van 5 dB. 

Bij toetsing van het binnenniveau van geluidsgevoelige bebouwing moet worden gerekend met een 

gevelbelasting zonder aftrek conform artikel 110g van de Wgh. 

3.2 Cumulatie 

De beoordeling van de geluidssituatie vindt afzonderlijk plaats voor de onderscheidbare zonerings-

plichtige wegen. Cumulatie van meerdere geluidsbronnen mag echter niet leiden tot een onaan-

vaardbare situatie (art 110f Wgh).  

Het RMG 2012 geeft in hoofdstuk 2 van bijlage 1 aan dat er alleen sprake kan zijn van cumulatie in-

dien de ten hoogste toelaatbare waarde van meerdere bronnen wordt overschreden. Voorgeschre-

ven wordt verder dat moet worden aangegeven op welke wijze rekening is gehouden met samenloop 

bij de te treffen maatregelen. Hiermee wordt rekening gehouden in die zin dat de cumulatie wordt 

betrokken bij het beoordelen van de gevelwering van de geluidsgevoelige bebouwing. 
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4 Rekenmethode 

Akoestisch onderzoek in het kader van de Wgh dient plaats te vinden overeenkomstig het RMG 2012, 

de regeling als bedoeld in artikel 110d en e (Wgh). Bijlage III bij dit voorschrift geeft twee rekenme-

thoden weer: 

- Standaard Rekenmethode I, gebaseerd op een vereenvoudiging van de situatie waarbij de weg 

bij benadering recht is en de invoergegevens zoals de verkeersintensiteiten en de hoogtever-

schillen in de weg geen belangrijke variaties vertonen.  

- Standaard Rekenmethode II, bedoeld voor de meer complexe situaties die niet voldoen aan de 

randvoorwaarden voor de Standaard Rekenmethode I.  

De onderhavige situatie is te complex om met rekenmethode I te kunnen berekenen. Dit maakt het 

gebruik van Standaard Rekenmethode II noodzakelijk. 

 

Voor het uitvoeren van de methode II berekeningen van het wegverkeer is gebruik gemaakt van het 

computerprogramma Winhavik versie 9.04. Hiertoe is de situatie gedigitaliseerd. In het invoermodel 

worden rijlijnen ingebracht, reflecterende bodemgebieden, hoogtelijnen, gebouwen en eventueel 

schermen. De rijstroken zelf, de zijwegen, waterpartijen en andere verharde oppervlakken zijn be-

schouwd als reflecterende bodemgebieden, de overige gebieden als absorberend. 

Bij de berekeningen zijn verder de volgende uitgangspunten en rekenparameters gehanteerd: 

− aantal reflecties:   maximaal 1 stuks; 

− openingshoek:   2 graden; 

− bodemfactor:   0 (harde bodem), vervolgens zijn alle bodemoppervlakten in het reken-

model geïmporteerd en voorzien van een bodemfactor. 

 

De aftrek op grond van artikel 110g Wgh en het Europees bronbeleid op de berekende geluidsbelas-

ting is in het rekenmodel verdisconteerd in de groepsreductie. Op de gevel van de betreffende ge-

luidsgevoelige bebouwing liggen de waarneempunten op verschillende hoogten afhankelijk van de 

hoogte van het betreffende gebouw en of het een geluidsgevoelige functie betreft. 

 

De invoergegevens van het opgestelde Standaard Rekenmethode II rekenmodel, alsmede de grafi-

sche weergaven daarvan zijn als bijlagen bij dit onderzoek toegevoegd. De rekenresultaten worden 

besproken in hoofdstuk 6. 

 



 

  
Akoestisch onderzoek wegverkeer Bestemmingsplan Woningbouw Kerkplein Egmond-Binnen - 27 juli 2021 
 

9 

5 Uitgangspunten 

5.1 Fysieke gegevens 

Ten behoeve van het onderhavige onderzoek is gebruik gemaakt van door de opdrachtgever ver-

strekte ondergronden. De overige ten behoeve van de modellering benodigde gegevens met betrek-

king tot terreingesteldheid en gebouwen zijn met behulp van Google Streetview en BAG 3d 

geïnventariseerd dan wel door opdrachtgever aangeleverd. 

5.2 Verkeersgegevens 

De verkeersgegevens van de N512 zijn verkregen uit de tellingen van de provincie Noord-Holland. 

Deze verkeersgegevens zijn weergegeven in tabel 2 en opgenomen in bijlage 2. Bij het toepassen van 

deze gegevens is rekening gehouden met een groei van 1% per jaar tot 2031. 

Per wegvak is behalve de etmaalintensiteit van belang hoe het verkeer verdeeld is tussen dag-, 

avond- en nachturen. Bovendien is de verdeling van de aantallen en snelheden per voertuigcategorie 

uitgesplitst. De voertuigcategorieën worden hierbij als volgt ingedeeld: 

- lichte motorvoertuigen (personenauto’s en bestelauto’s); 

- middelzware motorvoertuigen (autobussen, vrachtwagens met twee assen en vier achterwielen); 

- zware motorvoertuigen (vrachtwagens met drie of meer assen, vrachtwagens met aanhanger, 

trekkers met oplegger). 

Deze gegevens zijn eveneens uit dit plan verkregen. 

 

Tabel 2. (Verwachte) weekdagintensiteit, samenstelling en verdeling verkeer per wegvak) 

Weg Wegdek Etmaal intensiteit Periode  % Samenstelling verkeer 

  2031   % lmv % mzw % zw 

N512 dab 5.677 dag 6,84 94,34 5,08 0,58 

(oostelijke rijbaan)   avond 2,98 97,33 2,51 0,16 

   nacht 0,75 96,47 2,70 0,83 

N512 dab 5.109 dag 6,57 93,43 5,70 0,87 

(westelijke rijbaan)   avond 2,82 96,28 3,35 0,37 

   nacht 1,23 92,17 7,12 0,71 

 

In de berekeningen is verder rekening gehouden met de wettelijke maximumsnelheid ter plaatse van 

60 km/uur. 
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6 Berekening en toetsing 

6.1 Berekening geluidsbelastingcontouren 

De berekende 48 dB geluidsbelastingcontouren van de N512 op 7.5 m boven het maaiveld ter hoogte 

van het plangebied zijn weergegeven in bijlage 1 en in onderstaande afbeelding. Deze geluidsbelas-

tingcontouren zijn inclusief de aftrek op grond van artikel 110g Wgh.  

 

 

Figuur 2. 48 dB geluidsbelastingcontouren 

6.2 Toetsing 

Uit de berekening blijkt dat het bouwvlak en de te realiseren woningen ruim buiten de 48 dB geluids-

contouren van de N512 liggen. Dit houdt in dat wat betreft geluidhinder sprake is van een goed 

woon- en leefklimaat.  

6.3 Cumulatie 

Er is alleen sprake van cumulatie indien de ten hoogste toelaatbare waarde van meerdere bronnen 

wordt overschreden, zoals genoemd in paragraaf 3.2. In het plangebied is dat niet het geval.  
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7 Conclusie en samenvatting 

In dit rapport is een akoestisch onderzoek gerapporteerd met betrekking tot de geluidsbelasting 

vanwege wegverkeerslawaai afkomstig van de N512 op de gevels van de te realiseren woningen in 

het kader van het Bestemmingsplan Kerkplein Egmond-Binnen in de gemeente Bergen.  

 

Uit het onderzoek blijkt dat de woningen voldoen aan de wettelijke eisen wat betreft het wegver-

keerslawaai en dat sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat. 

De Wgh verzet zich derhalve niet tegen de komst van de woningen. 

 



 

 

Bijlagen 

 



 

 

BIJLAGE 1 – REKENBLADEN WEGVERKEERSLAWAAI 
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BIJLAGE 2 – VERKEERSGEGEVENS N512 

 
 

  

Overzicht van de WERK- en WEEKDAGJAARGEMIDDELDE op de Provinciale wegen in Noord-Holland

  Email          : servicepunt@noord-holland.nl

Rijbanen Dag-

De in geel geaccentueerde wegvakken bevinden zich in de bebouwde kom + Seizoen-

Weg Hmp. Hmp. Lengte Rijstroken Weekdag Werkdag Categorie-

nr. naam van de weg van naar Begin Eind 2019 Intensiteit Intensiteit verdeling

N512 Herenweg Heilooër Zeeweg Bleumerweg 5.690 11.267 5.577 1 + 2 9477 9886 2019

2019

VRI-telling, gem. oktober 

Gemiddelde voertuigverdeling per uur van 2018-01-02 00:00:00 tot 2018-12-30 23:59:59 voor Herenweg van bebkom Bakkum noord - Duinweg (PNH02_PNHTI585) op alle dagen van de week excl. feestdagen

uur op de dag Intensiteit tussen 1,85 m en 2,40 m (%)tussen 2,40 m en 5,60 m (%)tussen 5,60 m en 11,50 m (%)tussen 11,50 m en 12,20 m (%)groter dan 12,20 m (%) onbepaald (%)

00:00 - 00:59 30 0.1 78.8 1.3 0.1 0.4 19.4

01:00 - 01:59 14 0.1 75.7 1.8 0.1 0.6 21.6

02:00 - 02:59 8 0.1 73.5 2.3 0.1 1.5 22.4

03:00 - 03:59 8 0.2 42.5 5.6 0 1.7 50

04:00 - 04:59 13 0.2 24.7 2.2 0 1.7 71.3

05:00 - 05:59 46 0.1 19.8 1.3 0 0.2 78.6

06:00 - 06:59 119 0.1 37.7 4 0.2 1.1 56.8

07:00 - 07:59 191 0.3 63.3 6.3 0.2 1 29

08:00 - 08:59 250 0.3 70.8 5.9 0.2 0.7 22

09:00 - 09:59 233 0.3 73 6.6 0.1 0.7 19.3

10:00 - 10:59 269 0.3 77.9 6 0.1 0.6 15.2

11:00 - 11:59 313 0.3 79.9 5.9 0.1 0.6 13.3

12:00 - 12:59 343 0.3 81.3 5.1 0.1 0.5 12.7

13:00 - 13:59 368 0.4 82.9 4.7 0.1 0.4 11.6

14:00 - 14:59 398 0.4 83 4.6 0.1 0.4 11.5

15:00 - 15:59 433 0.3 83.4 5.5 0.1 0.5 10.2

16:00 - 16:59 507 0.3 84.8 5.5 0.1 0.3 8.9

17:00 - 17:59 480 0.4 87.9 3.6 0.1 0.3 7.8

18:00 - 18:59 310 0.3 87 3 0 0.3 9.5

19:00 - 19:59 204 0.3 83.5 2.7 0 0.1 13.4

20:00 - 20:59 152 0.3 80.4 2.8 0 0.1 16.4

21:00 - 21:59 127 0.2 78.9 2.4 0 0.2 18.2

22:00 - 22:59 112 0.3 80.7 1.9 0 0.3 16.8

23:00 - 23:59 64 0.2 83.3 1.9 0 0.2 14.3

Totaal 4989 0.3 79.4 4.6 0.1 0.5 15.2

procentueel 0.3 71.8 3.9 0.1 0.6 23.4

intensiteit per cat. 13 3580 195 4 30 1168

ochtendspits 7-9 441 0.3 67.1 6.1 0.2 0.9 25.5

avondspits 16-18 987 0.4 86.4 4.6 0.1 0.3 8.4

ochtendspits 6-10 792 0.3 61.2 5.7 0.2 0.9 31.8

avondspits 15-19 1729 0.3 85.8 4.4 0.1 0.4 9.1

Gemiddelde voertuigverdeling per uur van 2018-01-02 00:00:00 tot 2018-12-30 23:59:59 voor Herenweg van Duinweg - bebkom Bakkum noord (PNH02_PNHTI585r) op alle dagen van de week excl. feestdagen

uur op de dag Intensiteit tussen 1,85 m en 2,40 m (%)tussen 2,40 m en 5,60 m (%)tussen 5,60 m en 11,50 m (%)tussen 11,50 m en 12,20 m (%)groter dan 12,20 m (%) onbepaald (%)

00:00 - 00:59 27 0.1 57.4 1.5 0 0.7 40.3

01:00 - 01:59 16 0.1 48.9 1.9 0 0.6 48.5

02:00 - 02:59 7 0.1 70.6 3.3 0 0.4 25.6

03:00 - 03:59 10 0.1 79.2 3.6 0.1 2.8 14.3

04:00 - 04:59 20 0.1 82.8 7.5 0.6 1 8.1

05:00 - 05:59 90 0.1 87.2 7.5 0.1 0.4 4.8

06:00 - 06:59 228 0.2 83 9.2 0.1 0.6 7

07:00 - 07:59 275 0.2 85.9 5.8 0.2 0.8 7.1

08:00 - 08:59 328 0.2 84.9 5.8 0.1 0.9 8.1

09:00 - 09:59 256 0.2 82.7 7.2 0.1 1.1 8.7

10:00 - 10:59 259 0.2 83.7 7.1 0.2 1.1 7.7

11:00 - 11:59 269 0.2 83.4 7.1 0.2 0.9 8.2

12:00 - 12:59 283 0.2 85.5 6.4 0.1 0.7 7.1

13:00 - 13:59 305 0.2 85 6 0.1 0.7 8

14:00 - 14:59 323 0.3 84.4 5.5 0.1 0.8 8.9

15:00 - 15:59 349 0.2 80.1 5.1 0.1 0.7 13.9

16:00 - 16:59 363 0.2 77.3 5 0.1 0.5 16.8

17:00 - 17:59 324 0.2 81.8 4 0 0.5 13.5

18:00 - 18:59 207 0.2 85.7 3.8 0.1 0.4 9.9

19:00 - 19:59 164 0.1 85.6 3.7 0.1 0.4 10.1

20:00 - 20:59 142 0.1 83.3 3.3 0 0.4 12.8

21:00 - 21:59 117 0.1 87.8 3.3 0 0.2 8.5

22:00 - 22:59 84 0.2 86.9 2.8 0 0.3 9.8

23:00 - 23:59 44 0.1 80.9 2.2 0 0.4 16.3

Totaal 4489 0.2 83.2 5.6 0.1 0.7 10.3

procentueel 0.2 80.7 5.0 0.1 0.7 13.4

intensiteit per cat. 7 3622 223 4 32 600

ochtendspits 7-9 603 0.2 85.4 5.8 0.2 0.9 7.6

avondspits 16-18 687 0.2 79.6 4.5 0.1 0.5 15.2

ochtendspits 6-10 1087 0.2 84.1 7.0 0.1 0.9 7.7

avondspits 15-19 1243 0.2 81.2 4.5 0.1 0.5 13.5

Doorsnede 9478

procentueel 0.2 76.2 4.4 0.1 0.7 18.4

intensiteit naar cat. 20 7224 420 8 62 1743

ochtendspits 7-9 1044 0.3 76.2 6.0 0.2 0.9 16.6

avondspits 16-18 1673 0.3 83.0 4.5 0.1 0.4 11.8

ochtendspits 6-10 1879 0.2 72.7 6.4 0.2 0.9 19.8

avondspits 15-19 2972 0.3 83.5 4.4 0.1 0.4 11.3
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Classificatie: InternClassificatie: Intern

Appartementencomplex Inrichting Kerkplein

₋ Voorlopig ontwerp van SKA Projectmanagement Landsmeer
₋ 56 appartementen, sociale- en middenhuur
₋ Met 63 parkeerplaatsen
₋ Met elementen van het oude kerkgebouw

Reacties, vragen en antwoorden
₋ Mooi gebouw, maar ook een groot gebouw en veel woningen 
₋ Veel vraag naar dit type, doorstroming op gang brengen 
₋ Drie liften, waarvan ééntje groot genoeg voor een brancard
₋ Over de bestemming van de klok wordt nog nagedacht
₋ Zonnepanelen en warmtepompen op het dak, niet zichtbaar
₋ Noordelijke en zuidelijk gelegen balkons verschillen
₋ Veel groen aanbrengen, grote bomen op de parkeerplaats
₋ Taxatie met 0-meting voor alle omliggende woningen 
₋ Start bouw rond voorjaar 2023, als alles meezit

Gemeente vraag op input
₋ Zorgen over toename verkeersbewegingen in diverse straten, 

de doorrijbreedte Haagdoorlaan, Kerkplein, Westerkroft, de S-
kruising Haagdoornlaan/ Westerkroft en het aantal parkeer-
plaatsen

₋ Kan er een speelplaats voor kinderen van     
meerdere leeftijden komen?
₋ Kan de Westerkroft een trottoir krijgen?

Vragen en antwoorden

₋ De muziektent en de jeu de 
boules naar De Schulp

₋ Er komen afvalbakken 

₋ Beraden inpassing kermis 

om tafel

SKA Projectmanagement BV Gemeente Bergen

Verslag bijeenkomst woningbouw en herinrichting Kerkpein, Egmond-Binnen, 25 oktober 2021
c.a. 80 inwoners aanwezig, SKA Projectmanagement BV, Gemeente Bergen, Dorpsvereniging

₋ Klein bewonerscomité 
met de gemeente

Begin 2022
meer 

informatie !



Classificatie: InternClassificatie: Intern

Nieuw ontwerp

Na de bewonersmiddag en –avond op 25 okotber is SKA met hun architect nagegaan 

of hun ontwerp op enkele punten kan worden verbeterd. Dit heeft geresulteerd in 

een nieuw ontwerp die aan dit verslag is toegevoegd. 

Belangrijkste aanpassing is een onderdoorgang in het hoofdgebouw. Het verkeer kan 

nu rechtstreeks van de Kerklaan naar de achter het complex liggende 

parkeerplaatsen rijden. Dit moet de verkeersdruk rondom het Kerkplein en op de 

Westerkroft aanzienlijk verlagen. 

Ook is in het ontwerp een trottoir op de Westerkroft opgenomen. 



Scale
Henk Snoeks, architect BNA
www.henksnoeks.nl
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